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• Forte ligação à terra, à agricultura e à criação de gado que todas as famílias preservam, mesmo

que já não a exerçam como a<vidade principal.

• Preocupações focada nas condições de exercício da a<vidade agro-silvo-pastoril, ou nos seus 

contributos para a qualidade de vida nas aldeias. 

FG temá(co “Viver e Trabalhar”: Melhoria da Aldeia

Introdução



Reduzida expressão

(Nº de animais e de explorações

Dinâmicas na a*vidade pecuária: pequenos ruminantes 

Evolução do nº de pequenos ruminantes na região do Alto 
Minho e na freguesia de montanha de Sistelo.
Fontes: INE, Recenseamentos Agrícolas 1955-89-99 e 2009; DGAV, 2016). 



Gado bovino: tendência nega/va, interrompida nos anos 1990, e com uma recuperação dos
efe/vos nesta úl/ma década.

Dinâmicas na a*vidade pecuária: bovinos

Evol. do nº de criadores na região do Alto Minho 
e na freguesia de Sistelo. Fontes: INE, Rec. Agrícolas 1955-89-
99 e 2009; DGAV, 2016). 

61    (2019)

864           (2019)   

Evol. do nº de cabeças de bovinos na região do Alto 
Minho e na freguesia de Sistelo. Fontes: INE, Recenseamentos 
Agrícolas 1955-89-99 e 2009; DGAV, 2016). 



Dinâmicas na a*vidade pecuária: Produtores

Produtores pecuários, área de baldio e efe*vos animais, por lugar, em 2019 



Nº de cabeças por produtor varia entre 1 e 80

Dinâmicas na a*vidade pecuária: Explorações / efe*vos bovinos 

Distribuição das explorações por dimensão dos efe*vos, Sistelo 2019 



• Cul$vo privadas na proximidade dos lugares (socalcos ou leiras)

• Cul$vo privadas nas brandas, a maior al$tude (campos, prados, poulos)

• Florestais privadas (bouças/coutadas)

• Pastagens seminaturais no baldio (áreas de mato e prados)

• Florestais em baldio

Usos e ocupações da terra: áreas



Valor da paisagem de Sistelo depende da con$nuidade do cul$vo, como é realizado, em

termos da manutenção da fer8lidade da terra, proteção das culturas, e da

agrobiodiversidade que o sistema agrícola envolve (solo, culturas e envolvente).

Agro-silvo-pastorícia, paisagem e biodiversidade



Banda única de 42 días

O abandono de terras agrícolas e a paisagem

Branda do Rio Covo

769 m

Branda do Alhal 

733 m

Padrão –

511 m

Chã da 

Armada –

632 m

Sistelo –

284 m

Bosque 

Misto –

798 m

Distância: 9,47km

Altitude:

- mín: 268 m

- máx: 801m

h4ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


O abandono de terras agrícolas e a paisagem: socalcos

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

Do total de 779 socalcos que as famílias inquiridas possuem ou usam (por cedência /arrendamento):

• 78% são ainda cul9vados

• 11% são man>dos limpos

• 11% estão efe>vamente abandonados. 

Valores subvalorizados

Abandono dos socalcos: avanço da vegetação arbus>va e arbóreas nos lugares menos populosos e com 

menor expressão da a>vidade de criação de gado bovino.

hIps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: socalcos

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

USO DOS SOCALCOS

• Feno e posterior pastoreio: 75% das famílias

• Batata: 71% das famílias, para autoconsumo.

• Feijão: 52% 

Milho: 42% 

• Milho X feijão para 19%

ATUAL: Maior expressão das culturas forrageiras, e 

uma retração da pequena policultura desGnada à

alimentação humana

FUTURO: maior parte das famílias pretende 

manter este padrão de ocupação

hIps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

PerspeDvas de evolução no 
culDvo dos socalcos (QFam, n=48)

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: matos para camas

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

h"ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

Manutenção da fer;lidade dos solos: incorporação de estrume acumulado nas:

• cortes tradicionais

• estábulos mais recentes

as camas do gado con)nuam a ser feitas com matos roçados no baldio ou nas

bouças.

66% de famílias cortam mato: a quanCdade recolhida entre 1 e 5 tratores por ano.

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: milho e feijão

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

h"ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

Origem das sementes de milho e de feijão (QFam, n=48) 

Diversidade de situações
Muito pouco expressiva a % de 

famílias usa apenas variedades 

regionais, principalmente no milho. 

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: raças de bovinos

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

h"ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

Caracterização dos efe:vos bovinos de Sistelo quanto à raça

Uso quase exclusivo das raças autóctones (Cachena, Barrosã) e cruzamentos das duas raças.

Regime de pastoreio livre e de monta natural: dificulta a inscrição de animais nos LNs de cada raça

Indiferenciados

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: preço vitelos

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

h"ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

Produtores de Sistelo vendem os vitelos ao desmame, a comerciantes de gado ou em feiras locais

Evolução do preço de venda dos vitelos no produtor da montanha 

Rendimento dos produtores resulta, maioritariamente, de apoios e subsídios

“As pessoas pensam que nós temos rentabilidade total, [que] não gastamos um euro com os animais 
(...); o problema é a mentalidade...” (M, 37). 

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


A agro-silvo-pastorícia e a biodiversidade: DOPs

Padrão –
511 m

Chã da 
Armada –
632 m

Sistelo –
284 m

Bosque 
Misto –
798 m

h"ps://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?

Produto Agrupamento de Produtores Organismo de Controlo

Carne Barrosã CAPOLIB SATIVA

Carne Cachena da Peneda CA Arcos de Valdevez e Ponte Barca CERTIS

Limitado impacto das DOPs na venda de vitelos: realizada precocemente (3 - 4 meses)

Importantes incluir a recria e o acabamento na sua exploração

https://pt.wikiloc.com/trilhas/outdoor/portugal/viana-do-castelo/sistelo?


13/11/2019

Carne de vaca da raça Cachena conquistou dois 

prémios (Coop. Agrícola de A. Valdevez e P.  Barca).

• Medalha de ouro no 8º concurso nacional 

de produtos tradicionais no setor das 

carnes.

• Prémio Melhor Sabor no concurso 

internacional “Great Taste Awards”.



Obrigado pela vossa atenção
Projeto Acontece in Loco – Montanha do Alto Minho:

Financiamento no âmbito da med. Rede Rural Nacional (PDR2020-2024-032825)
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